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Drogi Użytkowniku!
CZYM JEST METODA PAR MINIMALNYCH?
Publikacja Czasy Gramatyczne Metodą Par Minimalnych zaczęła powstawać kilka lat temu. Przez cały
ten okres jej kolejne fragmenty, wszystkie ćwiczenia, były testowane na zajęciach. Informacje
zwrotne płynące od uczniów pozwalały wprowadzać kolejne udoskonalenia. Kluczowy był komentarz
jednego z nich, który wskazał, że zaczyna rozumieć zależności między angielskimi czasami
gramatycznymi dopiero wtedy, kiedy widzi obok siebie kilka przykładów stworzonych przy użyciu
różnych czasów, ale z jednym czasownikiem. Tak narodziła się Metoda Par Minimalnych.
DLACZEGO JĘZYK POLSKI?
Z fragmentów tej publikacji skorzystało już setki uczniów, zawsze z jednoznacznie pozytywnym
odzewem. Aby ułatwić zrozumienie osobom, które pracują samodzielnie, chcą wrócić do ćwiczeń lub
zwyczajnie rozpoczynają swoją przygodę z językiem zdecydowałem się używać języka polskiego. Dla
wielu uczniów jest to bardzo pomocne.
DLA KOGO JEST TA KSIĄŻKA?
Publikacja pomoże uczniom na wielu poziomach. Jej wstępne części znakomicie sprawdzą się w
pracy z uczniami już w wieku 11-12 lat. Prosta formuła i przejrzystość pozwalają dobrze utrwalić
podstawy. Dalsze fragmenty to wiedza znacznie bardziej zaawansowana. Jej opanowanie gwarantuje
pakiet informacji z zakresu czasów gramatycznych wystarczający na poziomie matury rozszerzonej,
egzaminów B2 takich jak Cambridge First czy nawet C1, jak Cambridge Advanced. Książka jest
zaprojektowana do pracy własnej, zatem jej głównym odbiorcą jest uczeń. Z pewnością jednak okaże
się również bardzo przydatnym narzędziem dla nauczycieli.
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CZASY: TEORIA

CZASY GRAMATYCZNE
1

PRESENT SIMPLE
He usually cleans
his house on Saturdays.

ZWYCZAJE I STANY
Co robisz zazwyczaj?

2

PRESENT CONTINUOUS
He is cleaning
his house at the moment.

W TYM MOMENCIE
Co robisz w tym momencie?

3

PAST SIMPLE
He cleaned
his house yesterday.

PRZESZŁY DOKONANY
Co zrobiłeś? (Kiedy?)

4

PAST CONTINUOUS
Yesterday at 7 pm
he was cleaning his house.

PRZESZŁY NIEDOKONANY
Co robiłeś
w danym momencie w przeszłości?

5

FUTURE SIMPLE
He will clean
his house tomorrow.

PRZYSZŁY DOKONANY
Co zrobisz?

6

PRESENT PERFECT
He has already cleaned
his house.

DO TEJ PORY
Co do tej pory zrobiłeś?
Jaki to ma wpływ na teraźniejszość?

7

PAST PERFECT
He had cleaned his house
before the guests came.

DO MOMENTU W PRZESZŁOŚCI
Co zrobiłeś „jeszcze wcześniej”,
zanim wykonałeś inną czynność?

8

FUTURE CONTINUOUS
Tomorrow at 7 pm
he will be cleaning his house.

PRZYSZŁY NIEDOKONANY
Co będziesz robił
w danym momencie w przyszłości?

9

PRESENT PERFECT CONTINUOUS
He has been cleaning
his house for 30 minutes.

JAK DŁUGO DO TEJ PORY?
Jak długo do teraz coś robisz?

10

PAST PERFECT CONTINUOUS
He had been cleaning his house
for an hour before the guests came.

JAK DŁUGO DO MOMENTU W PRZESZŁOŚCI?
Jak długo do momentu w przeszłości
coś robiłeś?

11

FUTURE PERFECT
He will have cleaned his house
by the time guests come.

ZAKOŃCZONE DO MOMENTU W PRZYSZŁOŚCI
Co skończysz robić
przed momentem w przyszłości?

12

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
He will have been cleaning the house
for 30 minutes before the guests come.

JAK DŁUGO DO MOMENTU W PRZYSZŁOŚCI?
Jak długo będziesz coś robił
do momentu w przyszłości?

CODZIENNA KOMUNIKACJA

DLA ZAAWANSOWANYCH

KOLEJNOŚĆ WEDŁUG CZĘSTOTLIWOŚCI UŻYCIA
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CZASY GRAMATYCZNE
1

PRESENT SIMPLE
He usually cleans
his house on Saturdays.

ZWYCZAJE I STANY
Co robisz zazwyczaj?

2

PRESENT CONTINUOUS
He is cleaning
his house at the moment.

W TYM MOMENCIE
Co robisz w tym momencie?

6

PRESENT PERFECT
He has already cleaned
his house.

DO TEJ PORY
Co do tej pory zrobiłeś?
Jaki to ma wpływ na teraźniejszość?

9

PRESENT PERFECT CONTINUOUS
He has been cleaning
his house for 30 minutes.

JAK DŁUGO DO TEJ PORY?
Jak długo do teraz coś robisz?

CZASY PRZESZŁE

3

PAST SIMPLE
He cleaned
his house yesterday.

PRZESZŁY DOKONANY
Co zrobiłeś? (Kiedy?)

4

PAST CONTINUOUS
Yesterday at 7 pm
he was cleaning his house.

PRZESZŁY NIEDOKONANY
Co robiłeś
w danym momencie w przeszłości?

7

PAST PERFECT
He had cleaned his house
before the guests came.

DO MOMENTU W PRZESZŁOŚCI
Co zrobiłeś „jeszcze wcześniej”,
zanim wykonałeś inną czynność?

10

PAST PERFECT CONTINUOUS
He had been cleaning his house
for an hour before the guests came.

JAK DŁUGO DO MOMENTU W PRZESZŁOŚCI?
Jak długo do momentu w przeszłości
coś robiłeś?

CZASY PRZYSZŁE

5

FUTURE SIMPLE
He will clean
his house tomorrow.

PRZYSZŁY DOKONANY
Co zrobisz?

8

FUTURE CONTINUOUS
Tomorrow at 7 pm
he will be cleaning his house.

PRZYSZŁY NIEDOKONANY
Co będziesz robił
w danym momencie w przyszłości?

11

FUTURE PERFECT
He will have cleaned his house
by the time guests come.

ZAKOŃCZONE DO MOMENTU W PRZYSZŁOŚCI
Co skończysz robić przed momentem w przyszłości?

12

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
He will have been cleaning the house
for 30 minutes before the guests come.

JAK DŁUGO DO MOMENTU W PRZYSZŁOŚCI?
Jak długo będziesz coś robił
do momentu w przyszłości?

Z PODZIAŁEM NA PRZESZŁE, TERAŹNIEJSZE I PRZYSZŁE
27

CZASY: TEORIA

CZASY TERAŹNIEJSZE

PRESENT PERFECT

6

Czas teraźniejszy.
Odpowiada na pytanie: CO DO TEJ PORY ZROBIŁEŚ? Jaki to ma wpływ na teraźniejszość?
He has already cleaned his house. - (On) już posprzątał dom. (związek: wszędzie jest czysto)
TWORZENIE ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

CZASY: TEORIA

OSOBA

HAVE/HAS

CZASOWNIK W III FORMIE

ZDANIE TWIERDZĄCE

I

+

have

+

cleaned

→

I have cleaned. (I’ve)

You

+

have

+

cleaned

→

You have cleaned. (You’ve)

He

+

has

+

cleaned

→

He has cleaned. (He’s)

She

+

has

+

cleaned

→

She has cleaned. (She’s)

It

+

has

+

cleaned

→

It has cleaned. (It’s)

We

+

have

+

cleaned

→

We have cleaned. (We’ve)

You

+

have

+

cleaned

→

You have cleaned. (You’ve)

They

+

have

+

cleaned

→

They have cleaned. (They’ve)

TWORZENIE PYTAŃ
ZDANIE TWIERDZĄCE

PYTANIE

I have cleaned.

→

Have I cleaned?

You have cleaned.

→

Have you cleaned?

He has cleaned.

→

Has he cleaned?

She has cleaned.

→

Has she cleaned?

It has cleaned.

→

Has it cleaned?

We have cleaned.

→

Have we cleaned?

You have cleaned.

→

Have you cleaned?

They have cleaned.

→

Have they cleaned?

TWORZENIE PRZECZEŃ
ZDANIE TWIERDZĄCE

PRZECZENIE

I have cleaned.

→

I have not cleaned. (haven’t)

You have cleaned.

→

You have not cleaned. (haven’t)

He has cleaned.

→

He has not cleaned. (hasn’t)

She has cleaned.

→

She has not cleaned. (hasn’t)

It has cleaned.

→

It has not cleaned. (hasn’t)

We have cleaned.

→

We have not cleaned. (haven’t)

You have cleaned.

→

You have not cleaned. (haven’t)

They have cleaned.

→

They have not cleaned. (haven’t)

CODZIENNA KOMUNIKACJA
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PRESENT PERFECT
ODGADNIJ ZASADY

Uzupełnij luki w zdaniach.
Zdania twierdzące tworzą trzy elementy:
podmiot (osoba), operator ________ lub ________ oraz czasownik w _______________ formie.

Trzecią formę od czasowników regularnych tworzy się przez dodanie końcówki - ______ .
Formy czasowników nieregularnych należy znać na pamięć.
Pytania tworzy się przez inwersję, czyli przestawienie elementów.
________ lub ________ należy przestawić przed podmiot. Czasownik pozostaje w _______________ formie.
Przeczenia tworzy się dodając _______ po ________ lub ________, a przed czasownikiem.
Krótką formą od „have not” jest ________ , a od „has not”- ________ . Czasownik pozostaje w _______________ formie.
PRZYKŁADY I OKOLICZNIKI CZASU

Zapoznaj się z przykładami użycia czasu Present Perfect.
Wytłuszczone zwroty to okoliczniki czasu, które mogą pomóc w ustaleniu, jakiego czasu należy użyć.
Choć tłumaczenia na polski wskazują na czas przeszły, Present Perfect jest czasem teraźniejszym.
Co prawda opisuje wydarzenia, które miały już miejsce, ale wskazuje także na ich związek z teraźniejszością.
I have broken my arm. - Złamałem rękę. (związek - teraz mam złamaną rękę)
I broke my arm last year. - W zeszłym roku złamałem rękę. (mowa tylko o przeszłości, używa się Past Simple)
Present Perfect nie odpowiada na pytanie: KIEDY?*
I have already watched this Þlm. - Oglądałem już ten Þlm. (związek - nie chcę go oglądać raz jeszcze)
I havenÕt Þnished yet. - Jeszcze nie skończyłem. (związek - teraz nie jestem gotowy)
We have learned only half of the material so far. - Do tej pory nauczyliśmy się zaledwie połowy materiału.
I have never driven a car. - Nigdy nie prowadziłem samochodu. (do tej pory; związek - nie umiem teraz prowadzić)
Have you ever been to Egypt? - Czy byłaś kiedyś w Egipcie?
She has just arrived. - (Ona) właśnie przybyła. (czynność zakończona tuż przed chwilą)
Have you done your homework? - Czy odrobiłeś pracę domową? (do tej pory; związek - czy możesz teraz ją pokazać?)
* Może jednak odpowiadać na pytanie: OD KIEDY?
Sue has lived here since 1995. - Sue mieszka tu od 1995.
Sue has lived in Sydney for 15 years. - Sue mieszka w Sydney od 15 lat.
„Since” używa się przy konkretnej dacie (since 1999, since Tuesday, since last month),
„for” do okresów (for 2 years, for a few days, for an hour).
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CZASY: TEORIA

______ używa się w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it), a _______ we wszystkich pozostałych przypadkach.

CZASY
GRAMATYCZNE

52

ĆWICZENIA
WPROWADZAJĄCE
Ćwiczenia zawarte w tym dziale pozwalają sprawdzić, czy pamiętasz przeczytane reguły. Każda karta pracy
utrwalająca 7 podstawowych czasów zawiera 5 zdań twierdzących, 5 pytań i 5 przeczeń. Karty pracy dotyczące
5 zaawansowanych czasów to 6 zdań twierdzących, 2 pytania i 2 przeczenia.
Nauka będzie najbardziej skuteczna, jeśli zastosujesz następujące zasady:
1. Przeczytaj jeszcze raz reguły (lub spróbuj je sobie przypomnieć).
2. Rozłóż pracę w czasie.
Nie wypełniaj od razu wszystkich 4 kart pracy. Mózg zapamiętuje lepiej, jeśli musi wrócić do ćwiczonej informacji.
Minimalny sugerowany odstęp między wykonaniem kolejnych zadań to 1 dzień.
3. Powtarzaj czasy, które już poznałeś.
Materiał w kolejnym dziale podręcznika (Ćwiczenia – pary minimalne) narasta na zasadzie kuli śnieżnej.
W kolejnych ćwiczeniach powtarzasz najpierw 2 czasy, następnie 3, 4 – aż do 12. Na dole kart pracy w tym dziale
znajdziesz sugestie, jakie karty pracy z kolejnego działu powinieneś wykonać w następnej kolejności. Pracuj z
obydwoma działami jednocześnie; nie zaczynaj ćwiczeń na pary minimalne dopiero po zakończeniu całości
ćwiczeń wprowadzających.
4. Trenuj do skutku.
Dzięki interaktywnym kartom pracy możesz ćwiczyć tyle razy, ile potrzebujesz. Warto podejść do pracy ambitnie i
wracać do ćwiczeń zawsze jeśli Twój wynik jest niższy niż 75%.
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FUTURE SIMPLE

KARTA PRACY 4

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników podanych w nawiasie.
Jeżeli w nawiasie przed czasownikiem jest NOT, utwórz przeczenie.
PRZYKŁAD:
0. He will clean his house tomorrow. (WATCH)
1. Which room __________ you __________ Þrst? (CLEAN)
Który pokój sprzątniesz najpierw?

2. The jury ____________________ the results in 3 hours. (ANNOUNCE)
Jury ogłosi wyniki za 3 godziny.

3. __________ you __________ me this joke once again? (TELL)
Opowiesz mi ten żart jeszcze raz?

4. We ____________________ the 8:45 train. (NOT CATCH)
Nie złapiemy pociągu odjeżdżającego o 8:45.

5. The exam ____________________ 45 minutes. (LAST)
6. Paul ____________________ anything on this transaction. (NOT EARN)
Paul nic nie zarobi na tej transakcji.

7. We ____________________ married in 2 years. (GET)
Pobierzemy się za 2 lata.

8. We ____________________ probably ____________________ at 7 pm. (START)
Prawdopodobnie zaczniemy o 19:00.

9. __________ you __________ the light? (TURN ON)
Włączysz światło?

10. I think they ____________________ our house. They didn’t like the kitchen. (NOT BUY)
Sądzę, że nie kupią naszego domu. Nie podobała im się kuchnia.

11. Don’t be afraid, it ____________________. (NOT HURT)
Nie bój się, to nie będzie bolało.

12. If fewer than 10 people come, we ____________________ the show. (CANCEL)
Jeśli przyjdzie mniej niż 10 osób, odwołamy pokaz.

13. __________ we __________ bonuses next month? (RECEIVE)
Dostaniemy w przyszłym miesiącu premie?

14. I ____________________ for him, I donÕt know him at all. (NOT VOTE)
Nie będę na niego głosował w ogóle go nie znam.

15. What time __________ they __________ ? (COME BACK)
O której oni wrócą?

CODZIENNA KOMUNIKACJA
NASTĘPNY KROK: CZASY 1-5 KARTA PRACY 4
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ĆWICZENIA WPROWADZAJĄCE

Egzamin potrwa 45 minut.

PRESENT PERFECT

KARTA PRACY 1

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników podanych w nawiasie. Jeżeli w nawiasie przed czasownikiem jest
NOT, utwórz przeczenie. Czasowniki nieregularne zaznaczono pogrubieniem.
PRZYKŁAD:
0. He has already cleaned his house. (CLEAN)
1. Wait a few minutes. I ____________________ my shirt. (NOT IRON)
Zaczekaj kilka minut. Nie uprasowałem koszuli.

2. We ____________________ what we planned for this year yet. (NOT ACHIEVE)
Jeszcze nie osiągnęliśmy tego, co zaplanowaliśmy na ten rok.

3. How many times __________ you __________ to contact them? (TRY)
Ile razy próbowałeś się z nimi skontaktować?

4. We _________ only __________ half of the budget, I think we can aﬀord it. (SPEND)
Wydaliśmy tylko połowę budżetu. Sądzę, że możemy sobie na to pozwolić.

5. Melissa isn’t at home. She ____________________ to work. (GO)
ĆWICZENIA WPROWADZAJĄCE

Melissy nie ma w domu. Wyszła do pracy.

6. Put on a diﬀerent sweater. This one ____________________ yet. (NOT DRY)
Załóż inny sweter. Ten jeszcze nie wysechł.

7. __________ Mrs Walker __________ you about the delay? (INFORM)
Czy Pani Walker poinformowała Państwa o opóźnieniu?

8. __________ anyone __________ the heating? It’s freezing here. (TURN ON)
Czy ktoś włączył ogrzewanie? Strasznie tu zimno.

9. They cannot pay for the operation. They ____________________ enough money. (NOT COLLECT)
Nie mogą zapłacić za operację. Nie zebrali wystarczająco dużo pieniędzy.

10. I ____________________ Eve since childhood. (KNOW)
Znam Eve od dzieciństwa.

11. _________ she ever ___________ on stage? (PERFORM)
Czy ona kiedykolwiek występowała na scenie?

12. Please come to my oﬃce. You ____________________ the documents yet. (NOT SIGN)
Przyjdź proszę do mojego biura. Jeszcze nie podpisałeś dokumentów.

13. __________ Adam __________ his bike? If not, I think I will buy it. (SELL)
Czy Adam sprzedał swój rower? Jeśli nie, chyba go kupię.

14. So far ÞreÞghters ____________________ three out of seven people trapped under the debris. (RESCUE)
Do tej pory strażacy uratowali trzy z siedmiu osób uwięzionych pod gruzami.

15. Bill ____________________ in this hospital for 15 years. (WORK)
Bill pracuje w tym szpitalu od 15 lat.

CODZIENNA KOMUNIKACJA
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NASTĘPNY KROK: CZASY 1-6 KARTA PRACY 1

CZASY
GRAMATYCZNE
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ĆWICZENIA PARY MINIMALNE
Materiał w tym dziale narasta na zasadzie kuli śnieżnej – zaczynasz od ćwiczenia 2 czasów, następnie 3,4 – aż
do 12. Na każdej karcie pracy każdy czas zostanie użyty tylko raz dla danego czasownika: będą to użycia dwóch,
pięciu czy dwunastu różnych czasów.
Kontekst każdego zdania pozwala jednoznacznie stwierdzić, jakiego czasu należy użyć. Używając umownej
numeracji możesz wpisać w koła po prawej stronie zdań, jakiego czasu powinieneś użyć – w ten sposób utrwalisz
także teorię. Jeśli dla tego samego czasownika w kole pojawi się dwukrotnie np. numer 7, będzie to oznaczało, że
co najmniej w jednym przypadku rozpoznałeś czas niepoprawnie.
W kartach pracy dla 8 i więcej czasów znaczenie ma kod kolorystyczny Ð Þoletowe koła oznaczają czasy od 8 do
12. Dzięki temu nawet, jeśli chcesz nauczyć się wyłącznie czasów od 1 do 7 nadal możesz wykorzystać te karty
pracy.
Nauka będzie najbardziej skuteczna, jeśli zastosujesz następujące zasady:
1. Przeczytaj teorię (lub przypomnij sobie zasady).
2. Rozłóż pracę w czasie.
Nie wypełniaj od razu wszystkich 4 kart pracy. Mózg zapamiętuje lepiej, jeśli musi wrócić do ćwiczonej informacji.
Minimalny sugerowany odstęp między wykonywaniem kolejnych zadań to 1 dzień.
3. Trenuj do skutku.
Dzięki interaktywnym kartom pracy możesz ćwiczyć tyle razy, ile potrzebujesz. Warto podejść do pracy ambitnie i
wracać do ćwiczeń zawsze, jeśli Twój wynik jest niższy niż 75%.
103

CZASY 1-5

KARTA PRACY 3

Wpisując właściwe liczby w pola po prawej stronie zdań określ, jakiego czasu należy użyć w danym przykładzie.
Czasów od 1 do 5 użyto dwa razy. Następnie uzupełnij luki właściwymi formami podanych czasowników.
PRZYKŁAD:
0. I am driving a car right now. (DRIVE)
1. Last Tuesday at 7 am Mark ____________________ a Þlm. (DOWNLOAD)
W poprzedni wtorek o 7 rano Mark pobierał Þlm z Internetu.

2. Mark ____________________ this Þlm the day before yesterday. (DOWNLOAD)
Przedwczoraj Mark pobrał ten Þlm z Internetu.

3. The Þlm will be ready in a few minutes. Mark ____________________ it now. (DOWNLOAD)
Film będzie gotowy za kilka minut. Mark pobiera go teraz z Internetu.

4. Mark frequently ____________________ historical Þlms. (DOWNLOAD)
Mark często pobiera z Internetu Þlmy historyczne.

5. Mark ____________________ a few Þlms next weekend. (DOWNLOAD)
W następny weekend Mark pobierze z Internetu kilka Þlm—w.

6. It ____________________ in this region 200 days a year. (RAIN)
W tym regionie deszcz pada 200 dni w roku.

7. The weather forecast says it ____________________ tomorrow. (RAIN)
Prognoza pogody twierdzi, że jutro będzie padać.

ĆWICZENIA: PARY MINIMALNE

8. Last summer it ____________________ only two times. (RAIN)
W zeszłe lato tylko dwa razy padał deszcz.

9. Let’s stay at home. It ____________________ now. (RAIN)
Zostańmy w domu. Teraz pada deszcz.

10. We didn’t go for a walk because it ____________________ then. (RAIN)
Nie poszliśmy na spacer, bo padał wtedy deszcz.
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CZASY 1-5

KARTA PRACY 4

Wpisując właściwe liczby w pola po prawej stronie zdań określ, jakiego czasu należy użyć w danym przykładzie.
Czasów od 1 do 5 użyto dwa razy. Następnie uzupełnij luki właściwymi formami podanych czasowników.
PRZYKŁAD:
0. I am driving a car right now. (DRIVE)
1. We ____________________ the grass two days ago. (CUT)
Skosiliśmy trawę dwa dni temu.

2. We ____________________ the grass every week. (CUT)
Kosimy trawę co tydzień.

3. We broke the lawnmower when we ____________________ the grass. (CUT)
Zepsuliśmy kosiarkę kiedy kosiliśmy trawę.

4. We ____________________ the grass at the moment. (CUT)
W tym momencie kosimy trawę.

5. We ____________________ the grass tomorrow. (CUT)
Skosimy trawę jutro.

6. Martha ____________________ her phone last night but the battery is already ßat. (CHARGE)
Martha naładowała telefon zeszłej nocy, a bateria już się rozładowała.

7. Martha ____________________ her phone every day. (CHARGE)
Marta codziennie ładuje telefon.

Musieliśmy zaczekać na Marthę, bo ładowała telefon.

9. Martha ____________________ her telephone later, we canÕt wait any longer. (CHARGE)
Martha naładuje telefon później, nie możemy dłużej czekać.

10. Martha ____________________ her phone now. (CHARGE)
Martha ładuje teraz telefon.
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8. We had to wait for Martha because she ____________________ her phone. (CHARGE)

ODPOWIEDZI
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ODPOWIEDZI
CZASOWNIKI - TOP 100
Odpowiedzi do kart pracy 1-4 należy sprawdzić w tabeli czasowników
nieregularnych.
TOP 100 NIEREGULARNE
Odpowiedzi do kart pracy 1-4 należy sprawdzić w tabeli czasowników
nieregularnych.
KOŃCÓWKI -S, -ING, -ED. KARTA PRACY 1
Dodawanie końcówki -S: closes, misses, does, sees, tries, likes, buys, watches,
cries, dreams, Þxes, washes, teaches, worries, smiles, goes, helps, has, touches.
Dodawanie końcówki -ING: arriving, blowing, breaking, buying, cancelling (AmE
canceling), dying, coming, copying, covering, cutting, drawing, entering,
admitting, putting, losing, opening, running, setting, dyeing.
Dodawanie końcówki -ED: called, dropped, visited, preferred, cried, designed,
referred, replied, entered, expected, contained, spotted, wrapped, needed,
played, studied, jumped, killed, saved.
KOŃCÓWKI -S, -ING, -ED. KARTA PRACY 2
Dodawanie końcówki -S: studies, drives, knows, ßies, plays, passes, publishes,
jumps, travels, pushes, talks, catches, copies, understands, has, works, waits,
loses, pays.
Dodawanie końcówki -ING: pulling, reading, seeing, sitting, stopping, trying,
typing, acting, lying, planning, permitting, controlling (AmE controling), combing,
closing, following, happening, listening, discovering, panicking.
Dodawanie końcówki -ED: borrowed, carried, answered, opened, remembered,
stopped, cancelled (AmE canceled), continued, cooked, travelled (AmE
traveled), Þtted, tidied, checked, regretted, admitted, annoyed, used, applied,
believed.
KOŃCÓWKI -S, -ING, -ED. KARTA PRACY 3
have - has, having, had; do - does, doing, did, get - gets, getting, got; go - goes,
going, went; see - sees, seeing, saw; want - wants, wanting, wanted; use - uses,
using, used; give - gives, giving, gave; tell - tells, telling, told; try - tries, trying,
tried; leave - leaves, leaving, left; call - calls, calling, called; answer - answers,
answering, answered; buy - buys, buying, bought; choose - chooses, choosing,
chose; close - closes, closing, closed; cry - cries, crying, cried; dance - dances,
dancing, danced; draw - draws, drawing, drew; drive - drives, driving, drove; eat
- eats, eating, ate; ßy - ßies, ßying, ßew; forget - forgets, forgetting, forgot; hear hears, hearing, heard; help - helps, helping, helped; like - likes, liking, liked; lose
- loses, losing, lost; love - loves, loving, loved; meet - meets, meeting, met; miss misses, missing, missed; need - needs, needing, needed; open - opens,
opening, opened; paint - paints, painting, painted; pay - pays, paying, paid; pray
- prays, praying, prayed; put - puts, putting, put; rain - rains, raining, rained;
remember - remembers, remembering, remembered; repeat - repeats,
repeating, repeated; ride - rides, riding, rode; run - runs, running, ran; send sends, sending, sent; sit - sits, sitting, sat; smile - smiles, smiling, smiled;
smoke - smokes, smoking, smoked; stay - stays, staying, stayed; swim - swims,
swimming, swam; teach - teaches, teaching, taught; throw - throws, throwing,
threw; touch - touches, touching, touched; travel - travels, travelling, travelled
(AmE traveling, traveled); wake - wakes, waking, woke; walk - walks, walking,
walked; wash - washes, washing, washed; watch - watches, watching, watched;
wear - wears, wearing, wore; win - wins, winning, won; write - writes, writing,
wrote.
PRESENT SIMPLE. KARTA PRACY 1
1. works; 2. doesn’t look/does not look; 3. get up; 4. don’t have/do not have;
5. Do (I) know; 6. come back; 7. Does (she) dance; 8. lives; 9. don’t organise/do
not organise; 10. meet; 11. do (you) travel; 12. doesn’t run/does not run; 13. Does
(this computer) work; 14. don’t watch/do not watch; 15. Do (you) learn.
PRESENT SIMPLE. KARTA PRACY 2
1. don’t have/do not have; 2. Do (Tom and Mary) help; 3. go; 4. doesn’t smoke/
does not smoke; 5. eat; 6. teaches; 7. fall; 8. Does (John) earn; 9. doesn’t study/
does not study; 10. Do (you) know; 11. Does (your cat) like; 12. barks; 13. don’t
drive/do not drive; 14. does (this factory) produce; 15. don’t believe/do not
believe.
PRESENT SIMPLE. KARTA PRACY 3
1. doesn’t repair/does not repair; 2. reach; 3. Does (she) understand; 4. don’t
watch/do not watch; 5. hire; 6. brushes; 7. do (you) see; 8. doesn’t come/does
not come; 9. do (your children) go; 10. gives; 11. don’t need/do not need; 12. do
(you) use; 13. doesn’t tolerate/does not tolerate; 14. Does (your grandma) cook;
15. make.

PRESENT SIMPLE. KARTA PRACY 4
1. does (Helen) keep; 2. contols; 3. don’t heat/do not heat; 4. spend; 5. Do (you)
recognize; 6. doesn’t last/does not last; 7. moves; 8. Does (this eagle) feed;
9. don’t listen/do not listen; 10. don’t grow/do not grow; 11. do (you) cut; 12. buy;
13. doesn’t drink/does not drink; 14. visits; 15. do (they) open.
W czasie Present Continuous w zdaniach twierdzących poprawne są także formy
krótkie zdań twierdzących, np. He’s cleaning; We’re waiting. Dotyczy to także
wielu innych czasów, np. Future Simple (He’ll learn) czy Past Perfect (She’d
learned). Form tych nie ujęto w odpowiedziach.
PRESENT CONTINUOUS. KARTA PRACY 1
1. Am (I) going; 2. aren’t playing/are not playing; 3. am not touching/(I)’m not
touching; 4. are (you) waiting; 5. are learning; 6. isn’t using/is not using; 7. is
cooking; 8. am sitting; 9. are (you) laughing; 10. is collecting; 11. Are (you) doing;
12. am not driving; 13. is (just) helping; 14.aren’t paying/are not paying; 15. Are
(you) listening.
PRESENT CONTINUOUS. KARTA PRACY 2
1. is (she) working; 2. am eating; 3. are writing; 4. aren’t going/are not going;
5. are (they) talking; 6. am not disturbing/(I)’m not disturbing; 7. is (just) showing;
8. Is (Dr Moris) operating; 9. aren’t dancing/are not dancing; 10. is climbing;
11. are (you) talking; 12. isn’t raining/is not raining; 13. are singing; 14. isn’t
playing/is not playing; 15. is (she) wearing.
PRESENT CONTINUOUS. KARTA PRACY 3
1. is taking; 2. are (they) painting; 3. am not feeling; (I)’m not feeling; 4. are (you)
reading; 5. is raking; 6. isn’t telling/is not telling; 7. am watching; 8. is (the
janitor) cleaning; 9. is (just) preparing; 10. are waiting; 11. is crying; 12. aren’t
broadcasting/are not broadcasting; 13. is (Mrs King) checking; 14. aren’t falling/
are not falling; 15. are (our neighbours) installing.
PRESENT CONTINUOUS. KARTA PRACY 4
1. is (the dog) lying; 2. is dyeing; 3. is (Steven) drinking; 4. is (he) dying; 5. am
sending; 6. aren’t holding/are not holding; 7. is trying; 8. aren’t looking/are not
looking; 9. is (anyone) looking after; 10. am not cheating/(I)’m not cheating;
11. isn’t serving/is not serving; 12. are disturbing; 13. aren’t running/are not
running; 14. are (really) having; 15. is looking for.
PAST SIMPLE. KARTA PRACY 1
1. didn’t send/did not send; 2. painted; 3. didn’t understand/did not understand;
4. did (they) get); 5. Did (you) buy; 6. read; 7. Did (I) give; 8. didn’t rain/did not
rain; 9. learned/learnt; 10. did (he) break; 11. Did (your brother) move; 12. Didn’t
live/did not live; 13. Didn’t visit/did not visit; 14. didn’t eat/did not eat; 15. wrote.
PAST SIMPLE. KARTA PRACY 2
1. broke down; 2. Did (you) see; 3. didn’t pay/did not pay; 4. did (you) start; 5. Did
(Megan) give; 6. didn’t invent/did not invent; 7. didn’t teach/did not teach;
8. played; 9. didn’t get; 10. borrowed; 11. got up; 12. did (you) spend; 13. won;
14. didn’t watch/did not watch; 15. Did (they) return.
PAST SIMPLE. KARTA PRACY 3
1. didn’t stop/did not stop; 2. forgot; 3. Did (Mike) feel; 4. Þnished; 5. didn’t do/did
not do; 6. didn’t check/did not check; 7. Did (you) pay; 8. died; 9. prepared;
10. Did (they) Þre; 11. didn’t spend/did not spend; 12. Did (the plan) work;
13. didn’t feed/did not feed; 14. washed; 15. did (you) pass.
PAST SIMPLE. KARTA PRACY 4
1. discovered; 2. did (you) Þnd; 3. didn’t sign/did not sign; 4. didn’t expect/did
not expect; 5. graduated; 6. did (they) repair; 7. didn’t translate/did not translate;
8. changed; 9. Did (Jerry) show; 10. didn’t call; 11. Did (you) apologise; 12. met;
13. took; 14. didn’t do/did not do; 15. did (Alice) leave.
PAST CONTINUOUS. KARTA PRACY 1
1. were (you) cooking; 2. was printing; 3. wasn’t standing; 4. was (he) speaking;
5. were driving; 6. Were (the cameras) recording; 7. wasn’t snowing; 8. were
sweeping; 9. weren’t paying/were not paying; 10. were sleeping; 11. was (the
man) wearing; 12. wasn’t learning; 13. was (Brad) running; 14. were listening;
15. was eating.
PAST CONTINUOUS. KARTA PRACY 2
1. were (you) waiting; 2. was taking; 3. wasn’t leaking/was not leaking; 4. was (the
cashier) counting; 5. wasn’t using/was not using; 6. was nailing; 7. was laughing;
8. Was (Max) working; 9. was crying; 10. weren’t sunbathing/were not
sunbathing; 11. were (the children) drawing; 12. was reading; 13. wasn’t doing/
was not doing; 14. was (Julia) talking; 15. wasn’t bleeding/was not bleeding.
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